
Temat zbiórki: Zbyszek Banaś ps. Banan – warszawski listonosz

Cele: 
- przybliżenie zuchom roli bohaterów, na przykładzie Zbyszka Banasia 
- wskazanie zuchom postaw na których mogą się wzorować
- poznanie pojęć dzielność, ofiarność, odwaga- zgodnie z Prawem Zucha

PLAN ZBIÓRKI

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki 
– powitanie, sprawdzenie obecności.

Gawęda – Historia Zbyszka Banasia. 
Drużynowy rozpoczyna od pytania , kto to jest listonosz? Jak myślicie jak dostarczane były listy 
podczas Powstania Warszawskiego? Rozpoczyna opowiadać historię poczty polowej podczas 
Powstania Warszawskiego i historię Zbyszka Banasia ps. Banan.

„Banan” to konspiracyjny pseudonim Zbyszka Banasia. W Szarych Szeregach, w 30 
Warszawskiej Drużynie Harcerzy zdobył stopień wywiadowcy. Był pierwszym harcerzem, który 
rozpoczął roznoszenie listów Poczty Polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty 
frontu. Banan zginął w wieku lat 16 od kuli wroga, przenosząc pod obstrzałem listy na teren 
szpitala Czerwonego Krzyża. Pochowany został na Powiślu, przy Konserwatorium, koło Stanicy 
Harcerskiej. W dniu śmierci druha Banana przypada swego rodzaju jubileusz Poczty Polowej: 
ilość listów, które od początku Powstania przeszły przez nią, przekroczyła 50 000.

A teraz pobawimy się w zuchową pocztę

Pląs - „Gdzie jest list” - przerobiona zabawa „Talarek”. 
Zuchy stoją w kole,wyciągają ręce przed siebie z otwartymi dłońmi do góry – jak do 
zabawy w „anse kabanse” W prawej ręce drużynowy trzyma zwinięty list, który 
przekazuje zuchowi z  lewej strony. List wędruje wkoło. Drużynowy staje w środku i 
śpiewa:
Jak to miło i wesoło,
kiedy liścik krąży wkoło
liścik tu, liścik tam
liścik chodzi sam.
Obserwuje w której ręce jest list, jeśli zgadnie następuje zmiana zuch wchodzi do 
środka koła, zuchy śpiewają, przekazując sobie list.
 
Wprowadzamy nowy okrzyk - 
Listonosz – dzielny
Listonosz – odważny
Listonosz – listy dla nas ma



Majsterka – przygotowujemy knypę Zawiszaka/Listonosza.
Co to jest knypa ? -  Wyjaśniamy zychom.
Zawiszacka teczka zrobiona ze sztywnych tekturek związanych, najczęściej sznurówkami, w 
których zamiast książek i zeszytów młodzi listonosze przenosili listy w czasie Powstania 
Warszawskiego.
Jak wykonać knypę?
Co potrzebne? - 2 tekturki, 2 sznurówki lub kawałki sznurka, nożyczki do wycięcia tekturki, 
dziurkacz do zrobienia otworów w tekturce oraz kredki, flamastry do ozdobienia knypy

Zabawa/Gra

Roznosiciele radości – wcielamy się w listonosza/Zawiszaka, który pokonując (z 
knypą w ręku) przeszkody musi dostarczyć do drużynowego list. Przeszkody to: 
krzesło do przejścia między nogami, materac -czołganie, przejście przez szarfę i 
wyścig w worku. Za każdą konkurencję szóstka dostaje fragment „listu”. List to 
przygotowana duża pieczęć Harcerskiej Poczty Polowej, przecięta na cztery części. 
Po zaliczeniu całości  trasy szóstka układa pieczęć i przedstawia drużynowemu. 



Krąg Rady
Obrzędowe zakończenie zbiórki

Czas trwania ok. 2 godzin.


	Temat zbiórki: Zbyszek Banaś ps. Banan – warszawski listonosz

